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ATA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015 - GESTÃO

2014/2016   – 9  ª. AGO DA GESTÃO 2014/2016.

 Aos 26 dias do mês de junho de 2.015, reuniram-se às 9:00 horas em segunda  chamada,

em  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA,  os  Senhores  Conselheiros  do  CONSELHO

MUNICIPAL DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  SOBRE  DROGAS,  convidados  e  munícipes,

conforme assinaturas no Livro de Registro Presença e de Atas, nas dependências  cedidas

Universidade Católica de Santos – Unisantos, cito à Av. Conselheiro Nébias n.  300, após

a Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, conforme convocação para deliberarem

sobre a seguinte Ordem do Dia:

 1. Leitura e Aprovação da ata da Assembléia Geral Ordinária anterior;

 2. Apresentação da palestra “Prevenção ao Uso de Drogas”, pelo representante da

 Coordenadoria Estadual de políticas sobre Drogas;

 3. Apresentação do relatório do programa de prevenção ao álcool e outras drogas,

 “Coalizões Comunitárias” pela Presidente do Coalizões Comunitárias de Santos;

 4. Informes sobre o concurso da logomarca do COMAD;

 5. Relatos da diretoria executiva;

 6. Relatos das Câmaras Setoriais;

 7. Assuntos gerais

A assembléia foi iniciada com os agradecimentos da Presidente a todos os presentes.

Apresentou ao colegiado a Sra. Cristiane Saraiva, Presidente da Coalizão Santos e o Sr.

Claudemir Santos, da Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas.

Houve inversão de pauta passando ao item 3,  com a apresentação da Sra. Cristiane

Saraiva, Presidente da Coalizão Santos, que iniciou falando sobre a missão da CADCA –

Community Anti-Drug Coalition of America, e das Coalizões Comunitárias, que agregam

vários setores, por uma sociedade mais saudável e livre das drogas. Falou sobre a forma

de  ação  da  coalizão,  que  trabalha  na  comunidade  aplicando  metodologia científica
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passada ao grupo que acaba de finalizar sua formação na cidade e atuará em 12 setores.

Informou  ao  colegiado  e  convidados,  que  a  Coalizão  Santos,  em  parceria  com  a

Unisantos, está elaborando pesquisa que será feita com  crianças e jovens de 09 a 16

anos, para identificar uso de álcool, que é apontado como porta de entrada para  outras

drogas. Será oferecida futuramente capacitação para comerciantes locais, visando a não

venda ilegal de álcool a menores.

Ao  final  de  sua  apresentação,  com  abertura  para  perguntas  dos  presentes,  a

colaboradora  Luci  Freitas  ressaltou,  a  importância  da  não  veiculação  de  campanhas

publicitárias de álcool, pois houve grande êxito com o fim, das propagandas de tabaco.

Mariana Fornos da Silva Santos, representando o Fórum Popular da Saúde perguntou o

motivo  da  coalizão  trabalhar  na  cidade  como  todo,  e  não  bairro  a  bairro,  ao  que  a

presidente disse ser a metodologia da CADCA, informando também que foi  contemplada

com uma bolsa da referida instituição e participará de treinamento nos EUA no mês de

agosto.

Após  a  explanação  em  seqüência,  a  Presidsente  passou  ao  item  2  da  pauta:

apresentação  do  Sr.  Claudemir  dos  Santos,  que  iniciou  falando  sobre  o  portal

www.change.org  – site do Ministério Público do Estado de São Paulo, que visa coletar

assinaturas para alteração do artigo de lei que regulamenta as campanhas publicitárias  de

álcool. Apresentou o programa “Recomeço – Uma Vida Sem Drogas”, que funciona  de

forma similar ao programa “Crack – É Possível Vencer” e que atua em 5 eixos, que são:

prevenção,  tratamento,  reinserção  social  e  recuperação,  controle  e  requalificação  de

territórios degradados e acesso à justiça e cidadania. Neste programa, cada  Secretaria

Estadual  é  responsável  por  um  eixo  e  o  eixo  abordado  na  apresentação  de  hoje,

prevenção,  é  de  responsabilidade  da  Secretaria  de  Educação.  Apresentou  o  Plano

Estadual  de  Prevenção  e  sua  estrutura,  que  conta  com  os  projetos  JBA –  Jovens

Brasileiros  em Ação,  “Tamo junto”,  vem fortalecendo  Famílias  e  Programa Saúde  na

Escola. Finalizou falando sobre a missão do trabalho realizado, apresentando um vídeo

do projeto Jovens Brasileiros em Ação.

A seguir, a Presidente, chamou o item 1 da pauta, leitura e aprovação da ata da reunião

anterior,  ao  que  conselheira  Luana  Ng  sugere  alteração  na  ata  da  ago  anterior,
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substituindo  "ajudar  no  fluxograma"  por  "apresentar  atualização  do  fluxograma",  bem

como correção do nome do Secretário de Segurança.

A reunião  seguiu  com  o  item  4  da  pauta,  ao  que  a  Presidente  informou  que  após

apreciação da comissão julgadora, apreciar as realizações do Concurso da Logomarca do

Conselho, a comissão julgadora definiu que os trabalhos apresentados não atendem às

necessidades e características do Conselho,  sugerindo seja levado a profissionais  da

Secretaria  de  Comunicação  e  Resultados  pleito  para  a  criação  da logomarca  do

Conselho.

Dando continuidade, solicitou por chamada o item 5 , quando foi lido o relato da  Diretoria

sobre  o  despacho  no  processo  do  FMD  –  Fundo  Municipal  de  Drogas,  que

resumidamente acolheu a minuta apresentada às fls. 53/56, que remete a administração

das verbas do fundo ao gestor, vez que se reveste de caráter  fundamental para efetivação

de políticas de direitos a pessoas em uso de drogas e a concordância para desvinculação

do COMAD do gabinete do Prefeito para a SECID.

No item 6, lidos os relatos das câmaras setoriais: Câmara de Relações Públicas: Luana

fez a leitura da câmara de relações públicas, informando que na última reunião foram

numerados  os  trabalhos  do  concurso  de  logomarca  do  COMAD  recebidos  pela

SEPACOM, seguindo com reiteração do pedido à Secretaria de Saúde, para envio de

representante para apresentar  à  câmara fluxograma atualizado.  Acertou de entrar  em

contato com Claudemir, convidando-o para fazer apresentação sobre prevenção na AGO

de junho. Ao final da leitura do relato, Daniele Rufino, coordenadora da Saúde Mental da

SMS pediu a palavra e informou que o fluxograma já havia sido enviado para  a câmara de

relações públicas e disse que há um processo aberto, cujo número será  informado ao

conselho em breve.

A seguir foi feita leitura do relato da câmara de planejamento, que faria a análise do  plano

municipal, porém devido ao quórum reduzido, optou por debruçar sobre o tema  na reunião

do mês de julho.

A reunião seguiu com assuntos gerais, item 7 da pauta, momento em que o Sr. João

Inocêncio reitera a necessidade de abertura do CAPS AD III da zona noroeste. A Sra.

Daniele Rufino informou que há grande interesse e empenho por parte da Secretaria  de
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Saúde e da Prefeitura. Dra. Tânia Freire, sugere reunião para discussão a respeito do

referido  equipamento.Nada  mais  tendo  sido  acrescentado,  a  Sra.  Presidente  deu  por

encerrada  a  Assembléia  Geral  Ordinária,  secretariada  por  mim,

______________________________e  presidida  pela  Presidente,

_______________________________________________
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